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1026451 – Naamgeving openbare ruimten in deelgebied Scheldewerf van het 
Scheldekwartier 
Het college heeft besloten om de nog aan te leggen wegen in deelgebied Scheldewerf van het 
Scheldekwartier als volgt te benoemen: Ketelmaker, Touwslager, Plaatwerker, Dokwerker, 
Zeilmaker en Albionkade. De Scheldewerf is het gebied tussen Het Dok en De Willem 
Ruysstraat. De nog aan te leggen brug over Het Dok krijgt de naam Dokbrug.  

 

1032296 – (Her)benoemen leden van de commissie bezwaarschriften Vlissingen 
Als gevolg van de raadsverkiezingen zijn de voorzitter en de leden van de commissie 
bezwaarschriften afgetreden. Twee leden komen in aanmerking (en staan open) voor een 
herbenoeming. Er zijn twee vacatures opengesteld. Hiervoor heeft een selectieronde 
plaatsgevonden en er is met meerdere kandidaten een gesprek gevoerd. Het college besluit 
twee kandidaten te benoemen als lid van de commissie bezwaarschriften en 2 voormalig 
commissieleden opnieuw te benoemen. Het betreft: 
1. De heer R.M.J. Bustraan (opnieuw) te benoemen als voorzitter van de commissie 

bezwaarschriften;  
2. Mevrouw L. Willeboordse (opnieuw) te benoemen als lid van de commissie 

bezwaarschriften; 
3. Mevrouw F.S. Alting-Landa te benoemen als lid van de commissie bezwaarschriften;  
4. Mevrouw D.C.T.M. Martens te benoemen als lid van de commissie bezwaarschriften. 

De commissieleden zijn tevens benoemd als elkaars plaatsvervanger. 

1034207 – Uitspraak rechtbank inzake dagvaarding Zeeuwse Erven Prins 
Hendrikweg 16 
Op 16 juli 2015 heeft de raad besloten om niet in te stemmen met het, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de toezichthouder, van de Zeeuwse Erven kopen van de grond perceel Prins 
Hendrikweg 16 en het daarop gevestigde recht van erfpacht. Naar aanleiding van dat besluit 
hebben de Zeeuwse Erven de gemeente gedagvaard. In die procedure heeft de rechtbank een 
uitspraak gedaan waarin de gemeente in het gelijk is gesteld. Het college heeft besloten de 
raad door middel van een raadsinformatiebrief over die uitspraak te informeren. 


	Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 4 september 2018
	1026451 – Naamgeving openbare ruimten in deelgebied Scheldewerf van het Scheldekwartier
	1032296 – (Her)benoemen leden van de commissie bezwaarschriften Vlissingen
	1034207 – Uitspraak rechtbank inzake dagvaarding Zeeuwse Erven Prins Hendrikweg 16


